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Corre preto

Pra ver uma criança feliz sem o pé precisar lamear

Corre favelado

Ver uma mãe na calçada ver seu filho brincar

Com barro vermelho no pé

Sem precisar brigar para o garoto não se lamea

Corre pra não ser parado
Policia quer te pegar
Pra te jogar no barro molhado

Só quero ver quando o governo mudar
E botar a santa luzia em primeiro lugar
Só quero ver o meu povo sorrir mais uma vez

Terra onde ninguém merece estar

E deixar a tristeza de vez, como se não existisse lá

Onde tem morte em todo lugar
Ninguém sabe os preconceitos que sofre o povo que mora lá

O povo pobre não consegue aturar
O governo que só rouba o dinheiro que já não tem lá
O dinheiro que serviria para asfaltar.
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O conteúdo deste trabalho foi dividido em três cadernos para facilitar
a sistematização e entendimento da pesquisa desenvolvida. Desta forma os cadernos abordam respectivamente o contexto geral do território
tratado, as atividades de pesquisas de campo e levantamento desenvolvidas e por ultimo as propostas geradas quanto as estratégias de gestão
adequadas ao território. Seus títulos advém de poesias produzidas por
moradores no âmbito do Concurso Comunitário.

resumo
Esta pesquisa consiste em um Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo de base extensionista do grupo Periféricos. Por
meio deste se analisou a situação sanitária da comunidade de Santa Luzia localizada na Cidade Estrutural, região periurbana nas proximidades
do Parque Nacional de Brasília localizada ao lado do antigo Lixão da Estrutural. Tendo como base metodologias de participação e integração
como forma de aproximação às demandas locais, o trabalho abordou a
gestão de resíduos sólidos, esgotamento e economia solidária a partir de
levantamentos e momentos construídos dentro do território.
Neste sentido foi desenvolvido um concurso comunitário juntamente
com o coletivo das Mulheres poderosas cujo objetivo foi gerar uma aproximação com diferentes relações, identidades, memórias, reivindicações
e conflitos dos moradores e suas formas de expressão. Posteriormente
foi proposto um micro plano de gestão comunitária composto por estratégias de atuação sobre o contexto, tendo como objetivo a criação de
padrões de gestão do território a partir de uma visão integrada do planejamento urbano tendo como objetivo a promoção da saúde comunitária.
Palavras chave: gestão de resíduos sólidos, catadores, esgotamento, ecosaneamento e economia solidária
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Contexto do projeto
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Figura 1 - Beco de Santa Luzia, foto de Gabriel Lyon
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O frágil investimento do poder público em políticas de infraestrutura nas cidades periféricas aos centros urbanos está diretamente relacionado à divisão socioterritorial do trabalho, em que cada vez mais
o espaço é produzido tendo em vista a necessidade da produtividade e
lucro, em função do que o lugar possa oferecer à lógica da acumulação
do capital. A disponibilização de saneamento básico no Brasil se deu de
forma muito desigual, com grandes diferenças entre classes sociais e
entre regiões.
De forma geral, existe um sério déficit de acesso a essa infraestrutura no país. Como mostra a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
– PNSB - 2008 (IBGE, 2010), ao relatar que somente 46% dos domicílios
no país estavam conectados a redes de esgotamento sanitário. Aproximadamente 20% da população brasileira não dispunha de rede geral de
abastecimento de água; 50% dos municípios brasileiros depositavam o
lixo a céu aberto, além de carências na área de drenagem urbana que
geram inundações em cidades por todo o país.
O DF apresenta bons índices de atendimento em relação ao
abastecimento de água e esgoto, porém se tratando da gestão de resíduos sólidos ainda apresenta uma política pública em construção. O
fechamento do Lixão da Estrutural apenas em 2018 e seus processos
de transferência demonstram parte das dificuldades de implementação
dessa nova agenda urbana. Este trabalho discorre sobre a cidade que
se consolidou a partir do processo de ocupação por catadores promovido pela atividade de depósito de lixo no local e as relações territoriais
estabelecidas a partir da luta por direitos básicos incluindo o direito à
moradia dessa população.
A comunidade de Santa Luzia ocupa a região posterior da Cidade
Estrutural- DF e se localiza a 7km do centro de Brasília. Este território
está inserido em contextos de vulnerabilidade socioambiental com implicações nocivas a sua saúde e bem estar social de toda população.
Muitos dos conflitos existentes na região ocorrem devido a profunda
negação de direitos por parte do poder público, que focado em uma
perspectiva futura de retirada da população baseada em regulamentações higienistas, negligencia qualquer possibilidade de manutenção
desta no local favorecendo a contínua escassez de infraestruturas básicas e políticas públicas de atendimento a comunidade.
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Figura 2 - foto aerea de Santa Luzia do protótipo da Codhab, 2018 acervo pessoal

que envolvem o tratamento dos seus resíduos gerados. A comunidade
de Santa Luzia é composta por muitos catadores habituados a gestão
de diversos resíduos. Esta categoria de trabalhadores, que tanto contribui para a manutenção das nossas cidades recentemente tem lidado
com o fechamento do Lixão da Estrutural, importante foco de trabalho e
geração de renda local. Portanto, é necessário a criação e fortalecimento de políticas públicas e estratégias comunitárias que acolham estes
profissionais e toda população, reconhecendo seus saberes relacionados à reciclagem e reutilização para uma maior compatibilização das
suas condições de vida com suas práticas profissionais.
Para isso, neste trabalho além dos estudos, levantamentos e atividades desenvolvidas no território a partir da participação popular, também são previstos ao final uma série de estratégias favoráveis às articulações do território. Tendo como objetivo principal o fortalecimento
de instrumentos e estratégias de forma contribuir para as condições de
vida desta comunidade a partir de abordagens transversais, transescalares e interdisciplinares. Considerando a complexidade do tema tratado, este trabalho está associado a diversos outros que visam ampliar o
campo de debate atual sobre o tema e dar base para novos estudos e
intervenções futuras na área.

Figura 3 - Muro de Santa Luzia, foto de Gabriel Lyon 2019

A região carece por estudos e levantamentos que visem registrar
as condições locais tendo como vista a necessidade de aperfeiçoamento das infraestruturas básicas existentes e inserção de novas capazes
de amparar os moradores, por meio de práticas sanitárias acessíveis e
condizentes com a realidade do território. A análise da infraestrutura de
Santa Luzia justifica-se pela necessidade de promoção de uma lógica
urbana, que tenha como foco a saúde comunitária, preservação ambiental e redes locais.
É imprescindível o envolvimento da população na disputa e composição dos interesses sanitários locais para o mantimento de relações
mais lúcidas e autônomas da população com relação aos processos
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Este projeto está inserido no grupo de pesquisa Periféricos: trabalhos emergentes, que consiste na continuidade de pesquisas desenvolvidas pelo projeto “Informalidade e Água: a necessidade de se implementar territórios sensíveis à água na luta pelo direito à cidade”. Além
do conjunto de pesquisas do projeto “Brasília Sensível à Água” do Grupo
de Pesquisa Água e Ambiente Construído que vem desenvolvendo estudos quanto à situação das águas do Distrito Federal no contexto das
mudanças climáticas e do Bioma Cerrado em relação à demanda por
padrões de infraestrutura ecológica para ocupações urbanas e restabelecimento do ciclo da água urbano. A proposta em questão se iniciou
com a pesquisa “SANTA LUZIA SENSÍVEL À ÁGUA: padrões espaciais
de infraestrutura ecológica de esgotamento e gestão de resíduos sólidos para a fixação sustentável do assentamento informal em território
de fragilidade ambiental.” desenvolvida no Programa de Iniciação Científica de 2018/19 e teve início a partir do projeto de extensão “Cidades
saudáveis: mobilização e agenciamento de ações de infraestrutura ecológica para melhoria do habitat” do Edital Nº1/ 2017 - DEX/DDIR do Polo
de Extensão da Estrutural da UnB.
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Objetivos gerais
A abordagem do projeto visa tratar das questões sanitárias, com
enfoque em esgotamento e gestão de resíduos sólidos e suas consequentes relações sistêmicas com a vida da comunidade. Este visa a
concepção de estratégias para a manutenção da população de Santa
Luzia em seu território, a partir do acesso a infraestruturas básicas de
ecosaneamento, criação e adaptação de tecnologias sociais, e fortalecimento das redes solidárias locais para a promoção da saúde comunitária e melhoria de suas condições de vida a partir da garantia de seus
direitos.

ambiental, economia solidária e governança territorial. O plano objetiva
conceber sistemas sanitários e metodologias básicas de gestão comunitária do território tendo como base a cultura, saberes locais, características do sítio físico, tipo de ocupação urbana, redes de economia
solidária, tecnologias sociais, materiais disponíveis localmente e a infraestrutura construtiva já instalada.

O desenvolvimento deste trabalho busca dar continuidade aos estudos desenvolvidos nos projetos finais de graduação em Arquitetura
e Urbanismo do Atila Rezende e Sofia Portugal, cujos temas tratam da
concepção de um Plano de Bairro para a cidade e possibilidades de aplicação da assessoria técnica para habitação de interesse social em Santa Luzia respectivamente, dentre outras pesquisas em desenvolvimento
na região. Tais trabalhos utilizam de metodologias do grupo de trabalho
Periféricos procurando gerar soluções adaptadas ao território de forma
participativa a partir de uma busca por estratégias sustentáveis do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural.

Objetivos específicos
O trabalho tem como objetivo a produção de experiências previstas no Plano nacional de resíduos sólidos e de saneamento, capazes de
gerar instrumentos a serem apropriados pela população e categoria de
catadores como forma de aprimorar a gestão comunitária local.
Essas ações visam valorizar a economia solidária local, incremento na capacidade construtiva e de gestão dessa população, fortalecimento da cultura e relações comunitárias, contribuir para a visibilidade
da atuação da categoria de catadores local e sua importância no contexto de gestão de lixo de Brasília, assim como criação de estratégias e
adaptação de tecnologias sociais visando a melhoria da saúde coletiva
da comunidade.
O material produzido consiste em um micro plano de gestão comunitária local contendo estratégias de ecosaneamento, educação
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Figura 4 - Area posterior da comunidade, foto de Gabriel Lyon 2019
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Metodologia
A metodologia geral utilizada para o desenvolvimento do projeto
consiste na adotada pelo grupo “Periféricos: trabalhos emergentes” de
trabalhos finais de graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Os trabalhos desenvolvidos envolvem processos de
projeto estruturados coonforme as necessidades e vocações levantadas, e as problemáticas são analisadas tendo como base as Dimensões
da Sustentabilidade. Posteriormente são gerados códigos em forma de
padrões, que sintetizam os cenários e estratégias abordadas, tendo
como base Alexander et al. (1977) e Andrade (2014) . A utilização destes padrões visa facilitar a sistematização do conteúdo gerado e contribuir com a comunicação entre os diversos agentes envolvidos.
O “Periféricos: trabalhos emergentes” utiliza diversos métodos de
planejamento das ações e atividades, buscando sempre a adaptação ao
contexto dos envolvidos inclusive durante todo o desenvolvimento das
atividades. Trata portanto de metodologias fluídas que colocam a troca
de saberes e o diálogo como o centro da ação.
Para o desenvolvimento do trabalho foram aplicadas metodologias de envolvimento coletivo e participativo como forma de estimular
discussões a partir da reflexão dos agentes locais sobre seu contexto
de convívio para posterior concepção de possibilidades e abordagens
de intervenção sobre a realidade.
Os processos envolvendo este trabalho consistiram em pesquisas, levantamentos, aplicação de questionários, organização do concurso comunitário, construção de mobiliário para premiação, entrevistas,
apresentações, conversas com moradores e agentes relacionados ao
território assim como a constante troca de experiências e comunicação
com outros estudantes com trabalhos em desenvolvimento no local. O
registro das atividades e momentos relevantes para o andamento do
projeto ocorreu por meio da produção audiovisual, fotografica e a partir
do próprio material gerado durante as atividades.
Os momentos gerados se mostraram fundamentais para a compreensão de aspectos relativos a diversas escalas e contextos entrelaçados ao território de Santa Luzia. Também foi desenvolvido um Con-
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Figura 5 - Atividade do Plano de Bairro, foto de Átila Fialho 2019
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curso Comunitário, que consiste em uma ação conjunta em parceria
com o coletivo das Mulheres Poderosas.

urbano desenvolvido por Andrade (2014), que vincula a técnica ao desenho urbano sensível à água e cidades ecológicas.

Este concurso teve como tema “Territórios vividos e imaginados”
, os insumos coletados buscaram expressar aspectos materiais e imateriais da comunidade, atividades do cotidiano, hábitos, reivindicações,
diálogos, acontecimentos, referências e demais expressões essenciais
para a cultura, identidade e memória local. Teve como objetivo a cenarização da realidade local da comunidade a partir das expressões artísticas e culturais daqueles que por meio da sua vivência e resistência
mantém vivo este território.

- Oficinas e práticas de participação como elemento fundamental na elaboração de códigos técnicos e tomada de decisão para escolha de cenários

- Análise do contexto físico e social com envolvimento da população local de acordo com as dimensões da sustentabilidade
A primeira etapa do processo é feita a partir da análise do contexto espacial e social por meio das dimensões da sustentabilidade, assim
como é feita a análise da situação fundiária do local, dados socioeconômicos, dinâmicas locais, conflitos e encontro de atores chaves para o
processo (ANDRADE et al, 2019).
As dimensões da sustentabilidade utilizadas para análise espacial
foram desenvolvidas por Andrade e Lemos (2015) e visa analisar o bom
desempenho quanto aos aspectos funcionais, bioclimáticos, econômicos, sociológicos, de identidade e orientabilidade, afetivos, simbólicos e
estéticos bem como éticos e ecológicos. Para a análise e sistematização de todo conteúdo são estabelecidas 4 dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, econômica e cultural.

O tipo de participação alcançada varia de acordo com as metodologias e com o engajamento das pessoas da comunidade. O objetivo a
ser alcançado e os prazos também determinam substancialmente qual
o método será usado nas oficinas, porém o objetivo maior é, de acordo com Andrade, Lemos, Silva e Loureiro et al. (2019) “funcionar como
dispositivo para promover uma autogestão e agregar mais pessoas no
desenvolvimento dos planos e projetos” (ANDRADE et al,p. 20, 2019).
- Elaboração e entrega de caderno técnico ilustrado com estudo
preliminar contendo todos processos.
Nesta etapa é concebido um caderno técnico de linguagem acessível de forma que a comunidade detenha e compreenda seu conteúdo
e os resultados dos processos, contribuindo para a luta por reivindicação de direitos.

- Transformação de códigos técnicos em padrões espaciais e de
acontecimentos.
O objetivo dessa etapa é elaborar representações ilustrativas de
padrões a partir dos problemas e soluções encontrados em conjunto
com a comunidade. Os padrões são ilustrações de modelos baseados
em configurações encontradas pelo território e soluções destes, porém
cada pessoa interpreta e pode o readequar a partir da sua vivência e
assim podem surgir uma infinidade de soluções de problemas, possibilitando aplicar o conhecimento no desenho de diferentes escalas espaciais de forma pedagógica. Aqui se utiliza os padrões do ecossistema
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Figura 6 - levantamento pela cidade, foto de Gabriel Lyon
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Santa Luzia existe e resiste
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Figura 7 -Rua de Santa Luzia com protótipo da codhab a fundo - foto de Gabriel Lyon
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Histórico
Santa Luzia, assentamento informal de rápido crescimento e
densificação urbana, localizada a 7 Km do centro da capital consiste
em uma área cujos seus conflitos demonstram a negligência do poder
público frente às demandas da população. A ocupação está inserida
na Cidade Estrutural, seu processo de formação foi iniciado ao final da
década de 1990 ao norte da região em uma área conhecida como o
setor de Chácaras de Santa Luzia, região semi-rural próxima ao Parque
Nacional de Brasília.

De acordo com Muneton (2013), ainda neste contexto, a partir de
1996, durante o governo de Cristovam Buarque devido o processo de
criação do SCIA, ocorreu uma grande transferência de moradores da
“Alta Estrutural” para as Quadras 1, 2, 3 e 4, denominado pelos moradores como a “Baixa Estrutural”. No início da transferência, havia 900
barracos nesta área, aproximadamente 4000 pessoas; logo depois, com
a expectativa de fixação na estrutural, a população foi crescendo, e, finalmente quando foi realizada a transferência foram totalizadas 1.730
famílias, um número elevado, considerando que na década de 1980 naquela área apenas existiam alguns barracos.

De acordo com relatos dos moradores anteriormente o local era
composto por chácaras. Devido a proximidade com o lixão houve a
transferência destas propriedades pelo governo para áreas mais agricultáveis próximas ao Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Tal área
tinha como destinação o projeto “Parque Urbano da Cidade Estrutural”
para a implementação de infraestruturas de lazer, porém a localidade
sem uso logo começou a ser ocupada.
Parte da ocupação deste território do Setor de Chácaras Santa
Luzia se deu devido ações governamentais de remoção da população
de antigos moradores da Quadra 12, entre 1997 e 1998. Seu processo
de ocupação se intensificou e desde 2005 foi se tornando uma vasta
área ocupada sem regulamentação. A partir de Lessa (2014), constata-se que este período de surgimento de Santa Luzia está inserido em
um cenário de grande crescimento populacional da Estrutural durante a
década de 90, resultado principalmente de promessas de grandes melhorias durante as campanhas eleitorais e estratégia adotadas por uma
política habitacional de base eleitoreira decorrentes dos mandatos do
governador Joaquim Domingos Roriz.
Neste contexto o governo oferecia lotes aos moradores, onde
eram construídos barracos de lona e/ou madeirite, sem qualquer infraestrutura básica, como lembra Morelli. Apenas em 2005 por meio da
Lei nº 3.315 de 27 de janeiro de 2004 a Estrutural passou a ser a Região
Administrativa XXV do Distrito Federal. Nos dias de hoje a Cidade Estrutural concentra cerca de 39 mil habitantes.
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Figura 8 - Imagem do projeto o habitar das mulheres poderosas - por Sofia Portugal 2019.
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Figura 9 - Adensamento de Santa Luiza - Acervo pessoal
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Santa Luzia

Santa Luzia está localizada em uma área com alguns conflitos
fundiários. Parte da ocupação se encontrar sobre uma antiga área de
despejo do lixão além de ter proximidade com a Cidade do Automóvel,
formada por grandes empresas, como construtoras e concessionárias
de veículos. A região cercada por áreas de grande importância ambiental como: o Parque Nacional de Brasília – PNB (Unidade de Conservação
Federal), as Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Cabeceira
do Valo e Vila Estrutural (Unidades de Conservação de Uso Sustentável)
e a ocupação avançou sobre a área do Parque Urbano da Vila Estrutural.

O Parque Urbano em questão está localizado na porção frontal
de Santa Luzia, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente do Distrito
Federal com objetivo de conservar áreas verdes de livre acesso a comunidade, a recuperação de áreas degradadas, incentivo a atividades
culturais e de lazer, além de estimular o desenvolvimento da educação
ambiental e das atividades de recreação e lazer.

Em relação às condições fundiárias locais , em 2002, a Lei Complementar nº 530 declarou a área da Estrutural como Zona Habitacional de Interesse Social e Público – ZHISP, estabelecendo uma faixa de
tamponamento de 300 metros entre o assentamento de Santa Luzia e
o PNB. Em 2006, esta lei foi revogada pela Lei Complementar nº 715,
que tornou a Cidade Estrutural como Zona Especial de Interesse Social
– ZEIS, que possibilitou a definição das unidades passíveis de regularização sob condições e padrões urbanísticos especiais, assim como os
equipamentos públicos necessários para atendimento da sua população (PAIVA, 2007)
Por mais que Santa Luzia esteja localizada dentro da estrutural e
seus moradores desenvolvam seu cotidiano e transitem de forma a costurar os territórios, as diferenças na disponibilização de infraestruturas
entre regiões pelo poder público e da atuação da administração da cidade devido questões legislativas acaba por gerar uma grande diferenciação entre a população, que além de conviver com sua estigmatização
por populações de outras RA’s, também acabam sendo segregadas no
próprio território.
Figura 10- divisão básica da estrutural- Acervo pessoal
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O parque hoje está abandonado e sem manutenção, suas infraestruturas foram depredadas e parte da população local evita transitar
pela área devido a má iluminação do período noturno e do número de
pessoas que utilizam o local para uso de drogas ilícitas. A Vila Olímpica,
projeto elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer do
DF, localizado nessa área ainda tem suas atividades esportivas sendo
desenvolvidas como natação, hidroginástica, futsal, entre outras. Porém
por se tratar de um dos únicos aparelhos comunitários da Estrutural
com tal oferta, o número de vagas disponibilizadas acaba por não atender toda população.
Além da forma fragmentada como se consolidou o território da
estrutural, a partir do seu processo de adensamento marcado por uma
profunda desarticulação entre políticas habitacionais e ações governamentais com as necessidades locais. Outro fator que evidencia os desníveis sociais e embates de interesses da área é a presença da Cidade
do Automóvel. Enquanto a Estrutural concentra uma gama das mazelas
sociais, o SCIA e a Cidade do Automóvel são formados por grandes empresas, como construtoras e concessionárias de veículos.

De acordo com Lessa (2014) no estudo “O migrante e a formação
de territórios no Distrito Federal: o caso da Estrutural, o espaço construído no contexto do lixo,” a Cidade do Automóvel é fruto de parceria
realizada entre empresários e o Governo do Distrito Federal e constitui a
maior concentração de revendas de veículos da América Latina. Conta
com mais de 150 revendas automobilísticas presentes no local, o que
gera concorrência e grandes oportunidades de negócios por um lado e
processos de gentrificação por outro.
O Parque Nacional de Brasília criado em 1961 pelo decreto n°
241/1961, a partir da conservação da sua fauna e flora nativas, garante
dentro da sua extensa área de 42.389,01 hectares proteção a importantes afluentes responsáveis pelo abastecimento do Lago Paranoá e da
represa Santa Maria responsável pelo abastecimento da região central
da Capital Federal, Porém na sua parcela limítrofe a Estrutural existem
uma série de condicionantes, que colocam em risco a preservação das
características de tal reserva.

Figura 11- Área na divisa entre Santa Luzia e Parque Nacional- Foto de Gabriel Lyon
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Lixão da estrutural
Sobre a formação do lixão de Brasília, relatos de moradores relacionam o início das atividades de despejo na área ao final do período de construção de Brasília. Estudos via imagem de satélite da época
desenvolvidos por Muneton (2013) indicam a ocupação da reigião no
inicio da década de 1970. Desde então, os resíduos sólidos de todo o DF,
são lançados na área do Aterro do Jóquei Clube mais conhecida como
‘Lixão da Estrutural’, que atualmente conta com aproximadamente 190
hectares.
Segundo o EIA/RIMA (2004), o lixão teve três momentos. O primeiro momento, antes de 1977, o lixão encontrava-se localizado na região
sudeste, em um local muito próximo ao Parque Nacional de Brasília, e
possuía uma área aproximada de 46 hectares. No segundo momento, o
lixão já abrangia uma extensa porção do terreno deslocado para o norte em relação à primeira, com aproximadamente 138 hectares utilizada
entre 1975 e 1993. A partir de 1993 um novo depósito de lixo foi estabelecido, deslocado levemente para o setor noroeste em relação ao local
anterior, ainda compartilhando grande parte da área do segundo lixão
como principal depósito de resíduos do DF.
A partir da sobreposição de fotos históricas de satélite sobre o
mapa atual, tendo como base os estudos de Muneton (2013, p. 81) é
possível constatar que boa parte dos loteamentos de Santa Luzia se
encontram sobre a primeira área de depósito do lixão. Relatos de moradores locais sobre a composição do solo apontam a existência de uma
espessa faixa de entulhos. Estas características relacionadas a contaminação do solo comprometem o seu uso para fins agricultáveis e de
captação de água e ainda a falta de pavimentação das vias representa
para a população diversas problemáticas envolvendo a terra suspensa
principalmente em relação a doenças de pele e respiratórias.
O volume de despejo de lixo no local foi acompanhando o processo de crescimento das cidades no DF. Segundo o Correio Braziliense
(2012), o local recebia 2600 toneladas diariamente. O lixão está ligado a
inúmeros problemas sociais e ambientais.
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Figura 12- foto gabriel jabur, agencia brasilia
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Fechamento do Lixão
A base legal que veda a disposição de resíduos sólidos em lixões
advém da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Posteriormente, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabeleceu que, a partir de
agosto de 2014, os rejeitos só poderiam ser dispostos em aterros sanitários. No caso do Distrito Federal, o Lixão apenas foi fechado em 20 de
janeiro de 2018. Tal ação contou com a atuação de 17 instituições do
governo na busca de soluções efetivas pelo Programa de Desativação
do Aterro Controlado do Jóquei. A transferência se deu para o Aterro
Sanitário localizado na cidade de Samambaia e estão previstos a construção de novas unidades para os próximos anos de forma a melhorar
a eficiência da disposição final de rejeitos no DF e cidades da RIDE por
meio do aumento na quantidade, aprimoramento e uma melhor distribuição das infraestruturas pelo território.
O surgimento e atividade do Lixão foi promotor do processo de
ocupação das suas mediações a partir da atuação de catadores de
materiais recicláveis. Tal categoria se manteve atuante no local historicamente a partir de relações trabalhistas degradantes sem nenhuma
relação formal com o SLU (serviço de limpeza urbana) , instituição responsável pela gestão de Resíduos Sólidos do DF. No seu período final
de funcionamento, antes do seu fechamento, trabalharam no local mais
de 3 mil catadores, porém este número considera apenas parte do engajamento social diretamente envolvido no processo de reciclagem, sem
contar com toda rede de comércio local relacionado a atuação desses
agentes.
Quanto às condições desumanas sustentadas pela histórica negligência do contexto de gestão de lixo do DF, no local eram encontrados
diversas famílias residindo em barracos sobre o lixo e a presença de
crianças de diversas faixas etárias. Quanto às condições de trabalho os
catadores eram expostos a materiais tóxicos, contaminantes e cortantes sendo vítimas de inúmeros acidentes, inclusive fatais e sem nenhum
tipo de infraestrutura para atendimento a saúde. De dia trabalhavam sob
o sol quente e a noite com apenas a iluminação própria de seus capacetes e dos caminhões, sempre cobertos por forte odor decorrente da
decomposição dos dejetos orgânicos.
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Figura 13- foto do Lixão da estrutural 2017 - acervo pessoal
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Diferentemente de outras regiões metropolitanas, as áreas limítrofes ao DF não foram destinadas para uso industrial, fazendo com que a
sua ocupação se destinasse em suma para a criação de novos espaços
para moradia, com características de cidades-dormitório. Porém a Estrutural como o local de recepção dos resíduos desde a construção de
Brasília e sua população composta majoritariamente por catadores precisaram lidar, durante as últimas décadas, com o processamento dos
mais variados dejetos, resultantes de diversos processos de modernização e industrialização, sem infraestrutura adequada e nenhum tipo
de ressarcimento nem pelo estado e nem pelas empresas produtoras.
Portanto o território da Estrutural pode ser considerado como um polo
industrial informal cuja operação é garantida a partir do esforço da sua
população para conseguir seu sustento, por meio da separação dos rejeitos e adequada disposição ambiental dos mesmos.
As famílias residentes próximo ao local ou envolvidas na atividade
de reciclagem , ao longo de todos esses anos estão expostas a resíduos, que podem provocar grandes efeitos negativos à saúde. Segundo
Silva (2018) o lixão tem um passivo, por parte do GDF, quanto os riscos
e os danos causados à saúde dos catadores.
O Correio Braziliense divulgou pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília (UnB), em que apontou que os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis do Lixão do Jóquei Clube estão propícios
a doenças como cisticercose, cólera, disenteria, febre tifoide, filariose,
giardíase, leishmaniose, leptospirose, peste bubônica, salmonelose, toxoplasmose, tracoma, triquinose, dentre outras, pois ficam expostos a
gases. Além disso, carregam muito peso, o que também provoca dores
crônicas nas costas, e ainda convivem com pressão alta, têm problemas
respiratórios, sinusite, cortes e infecções variadas, falta de ar, hipertensão, diabetes, distúrbios do sono, alergias, entre outras. Além disto ainda é importante citar o trabalho realizado na Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS) e SVS da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal que estudou a prevalência de tracoma em
crianças de um a nove anos, habitantes na VilaEstrutural (DF).
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No ano de 2015, o Governo do Distrito Federal criou um grupo de
trabalho misto com participação de entidades públicas e privadas e gerou um diagnóstico das condições do lixão. Posteriormente foi montado
uma equipe com a participação de catadores para a formulação de um
plano de intervenção do lixão do Joquei. Tendo como objetivo a melhoria de aspectos relacionados sobretudo ao atendimento de parâmetros
ambientais, problemas de gestão operacional, atividades comerciais
irregulares, condição insalubre de trabalho dos catadores e existência
de contravenções. Assim como criar ações para diminuir os impactos
decorrentes do fechamento do lixão sobre a vida milhares de catadores.
Foram estabelecidas 41 ações do citado Plano subdivididas em 4
subgrupos. Porém a partir da análise das condições existentes no lixão
em 2017 e pelo relato de diversos moradores da Santa Luzia sobre o
seu processo de fechamento, é possível afirmar que tais medidas não
foram suficientes para conter a degradação ambiental e nem mediar os
conflito sociais com seus trabalhadores e população local.
Algumas ações do estado voltados a categoria de catadores foram feitas durante e após o fechamento do Lixão. Consistem na criação
do programa Pró Catador, política pública do governo federal, executado
pelo GDF através da SEDESTMIDH em parceria com o INESC para formulação de estratégias para inclusão social dos catadores, prevista no
Plano Nacional de Resíduos sólidos.
Segundo o estudo de Sampaio (2020) “O fechamento do Lixão da
Estrutural e a inclusão dos catadores de materiais recicláveis na cadeia
formal de tratamento de resíduos sólidos no Distrito Federal”, em setembro de 2017 foi publicada a Portaria nº 207/2017 para a publicação
de Edital de Chamamento Público, para seleção de catadores/catadoras
de materiais recicláveis para participar do Programa de Compensação
Financeira Temporária. Neste edital seriam selecionados 1200 catadores de materiais recicláveis com idade de dezoito a sessenta e cinco
anos para serem incluídos no Programa de Compensação Financeira
Temporária. Assim o governo se comprometeu a garantir o pagamento do benefício de R$ 360 por mês, aos membros de cooperativa que
transferissem seus serviços, do Lixão da Estrutural, para os centros de
triagem (SEMA, 2017).
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Ainda segundo o estudo, no período que antecedeu o encerramento das atividades do Lixão em 2017 para dar suporte aos catadores
devido o fechamento parcial do lixão, o SLU realizou Chamada Pública
com o objetivo de contratar organizações de catadores para a prestação de serviços de triagem, em galpões alugados ou unidades do SLU
(SLU, 2019).
Posteriormente foi regulamentado na Portaria nº 104/2018 da SEDESTMIDH, o Programa Agentes de Cidadania Ambiental - Inclusão ao
Mundo do Trabalho na Área Ambiental, neste os catadores que exercem
esta atividade como principal ocupação para a manutenção de suas famílias, participaram de oficinas de capacitação dentre outras atividades
visando o aprimoramento de sua atuação por tecnologias voltadas à
gestão recuperação de resíduos, educação ambiental e sustentabilidade.
Este programa ainda estipulava o pagamento de uma bolsa men-

sal no valor de R$ 300 aos Agentes de Cidadania Ambiental que cumprissem 75% de frequência nas capacitações, conforme estabelecido
no Acordo de Cooperação Técnica GDF - SLU/SEDESTMIDH/SENAI/FIBRA. Para ter direito ao benefício, foi exigido comprovação da atividade
de triagem de resíduos no aterro do Jóquei, inscrição no Cadastro Único(CadÚnico) e participação do processo de capacitação, que foi oferecido pelo Pronatec Catador.
Neste período foram construídos 02 Centros de Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos e 1 Central de Comercialização de Materiais
Recicláveis a partir de convênio nº02/2016 firmado entre Secretaria de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, e Novacap com
recursos advindos do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº13.2.0402.1 celebrado entre a SEMA e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Foram também alugados galpões de triagem e construídas IRRs
posteriormente para dar base ao trabalho de parte dos catadores contratados. Além do acompanhamento dos serviços de coleta seletiva e
triagem de materiais recicláveis desempenhados pelas organizações
vinculadas ao SLU. Estas organizações precisam também apresentar
mensalmente, o comprovante de pagamento do INSS, dos catadores de
materiais recicláveis relacionados a gestão pública
No Caso de Santa Luzia, a criação de novas cooperativas se mostra como uma necessidade urgente para o acolhimento de uma grande
massa de catadores autônomos que trabalhavam anteriormente no lixão e com sua finalização e não atendimento pelas políticas desenvolvidas se encontram em situações de extrema vulnerabilidade por não
terem nenhum direito trabalhista garantido.
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Fifura 14 - Fonte: Gabriel Jabur/Agência Brasília, 2018.

Diversos relatos de moradores locais denunciam a perda da principal fonte de renda de muitas famílias, que passaram a se encontrar
em quadros de vulnerabilidade alimentar e socioeconômica com o fechamento do lixão. Houve ainda um enfraquecimento do comércio local
com boa parte da população tem buscado desenvolver atividades sem
vínculo empregatício formal para seu sustento. Decorrente a falta de
oportunidades é relatado também por moradores um aumento da violência no local responsável por fragilizar ainda mais as relações sociais
da comunidade. O espaço onde a Cidade Estrutural se localiza tem pas-
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sado por um processo de valorização, consistindo em uma das principais preocupações dos moradores locais. Relatam sobre a retirada do
Lixão e um consecutivo processo de especulação da localidade, devido
à proximidade com o centro de Brasília, aumentando os custo de vida e
a pressão do mercado sobre a vida dos que ali residem.
Ainda tendo como base o estudo de Sampaio (2020) no qual é
apresentado a perspectiva de que 78% dos catadores mapeados pelo
Serviço de Limpeza Urbana estão sendo beneficiados pelos contratos
firmados de prestação de serviços de triagem e coleta seletiva.

O governo ainda não dá o suporte necessário para garantir de
forma justa O funcionamento das cooperativas, que deveriam receber
pelo serviço de educação ambiental prestado, por todo o montante de
resíduos processado e ainda pelo seu vínculo histórico com a gestão
de resíduos de forma a garantir melhores remunerações aos cooperados considerando a periculosidade do trabalho desenvolvido devido a
insuficiente promoção de ações de conscientização da população pelas
instituições relacionadas à gestão de resíduos sólidos do DF.

Tendo como base a análise do gráfico apresentado na figura 15,
se observa uma queda considerável do total de catadores de materiais
recicláveis mapeados pelo SLU de 2017 para 2018. Portanto as informações contidas neste não apresentam o contexto de forma nítida, porém
se já existiam levantamentos apontando o montante total de catadores
envolvidos diretamente e indiretamente com o lixão, porque as políticas
voltadas para atender essa categoria não foram pensadas de forma a
contemplar a todos esses trabalhadores? Neste sentido é necessário
melhor explicitar a forma como foram feitos esses levantamentos assim como os critérios de atendimento adotados, pois a partir da leitura
do gráfico se infere que ao menos 546 catadores que mantinham relação direta trabalhista com o lixão não foram atendidos e mais 1165
catadores sem vínculo direto com o lixão, mas relacionados com as
cadeias produtivas e redes decorrentes de sua operação também não
foram contemplados.
O valor ofertado aos catadores pelos programas criados para mediar o fechamento do lixão deixa de considerar todo o trabalho ambiental desenvolvido por essa categoria historicamente no local. Portanto
se tratam de medidas de mitigação, não garantindo boas condições
de vida e trabalho mesmo a aqueles atendidos. O fechamento do lixão
não pode representar sua desconexão com a gestão da cidade Estrutural, existe uma dívida histórica com a população dessa cidade que não
pode ser apagada. Logo os ganhos futuros advindos do recebimento
dos resíduos da construção civil e dos gases expelidos pelo montante
acumulado, assim como qualquer verba a ser gerada nele deve considerar seu reinvestimento parcial na Estrutural. As medidas tomadas para
o fechamento do lixão negligenciam os problemas sociais gerados na
cidade e também seu contexto histórico.
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Figura 15 -Fonte: Relatório de Atividades do SLU de 2014 e 2018.
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Proposta de habitação de interesse social

Segundo Miranda (2018) em “Análise comparativa segundo as dimensões da sustentabilidade entre a ocupação das Chácaras Santa Luzia e a proposta para habitação social do governo” a resposta do poder
público sobre a situação fundiária da comunidade de Santa Luzia como
um todo, se deu em ações para o reordenamento urbanístico, remoção
e realocação das famílias, assumidas pela empresa pública responsável pelas políticas públicas de atendimento de moradia a população de
baixa renda no DF, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal – CODHAB/DF, que informou que desde 2015 vem buscando solução para as famílias que residem informalmente no local.

Figura 16 - Imagem renderizada em 3D, vista áerea do projeto de complexo habitacional da CODHAB (cedida pela CODHAB, 2019)
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Figura 17 -Imagem 3D, vista aerea esquemática do projeto de complexo habitacional
da CODHAB

A proposta apresentada parte do pressuposto da remoção total
da população e consiste em um novo conjunto habitacional linear que
deve contornar o limite urbano da Estrutural somando cerca de 3 km de
extensão do outro lado da via existente, se aproveitando da densidade
da cidade já formada. A ideia é que os moradores das Chácaras Santa Luzia sejam reassentados num conjunto de edifícios adjacentes de
quatro pavimentos, em unidades de aproximadamente 50m² com planta livre, entregues apenas com a chegada de infraestrutura na entrada
do imóvel.

Figura 18 - Imagem ao nível do pedestre, do projeto de complexo habitacional da CODHAB (cedida pela
CODHAB, 2019)
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Referências de projeto
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Figura 19- Muro de resídência de Santa Luzia - Foto de Gabriel Lyon
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PLANO DE BAIRRO PARA A VILA CAHUY, DE PEDRO ERNESTO
Trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo pelo
grupo periféricos na Universidade de Brasília em 2015.

Figura 20 - Cartazes de divulgação de atividades do
projeto.

Plano de bairro de Santa Luzia - Átila Fialho
Trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo pelo grupo periféricos na Universidade de Brasília em 2019.

Figura 22 -Cartazes de divulgação de atividades do
projeto.

Figura 23 -Proposta de Parque linear para a área posterior de Santa Lzuia - Plano de Bairrro Átila
Fialho

Figura 21 - Registos de pre existências - Plano de Bairro paraa Vila Cahuy - Pedro Ernesto
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Figura 24 - Proposta de Lagoa para o Parque Urbano da Cidade Estrutural - Plano de Bairro
Átila Fialho
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o habitar das mulheres poderosas - Comunidade sustentável e solidária
Sofia de Freitas Portugal

Tecnologia social como lternativa para tratamento de esgoto em comunidades
tradicionais da amazônia - Rebeca Lopes Benchouchan

Trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo pelo grupo periféricos na Universidade de Brasília em 2019.

Este foi um trabalho final de graduação desenvolvido por Rebeca
Rechouchan, a partir de uma analise das condicionantes sanitárias partindo-se do contexto de comunidades tradicionais. Teve como resultado
apos um trabalho aprofundado em campo a proposição de diversas tecnologias sociais com enfoque em esgotamento e detalhamento de um
projeto de banheiro seco dentre outros.

Figura 25 - Propostas habitacionais para integrantes das Mulheres Poderosas o habitar das mulheres poderosas - Sofia Portugal
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Figura 26 -Proposta de ambientação para espaço Público o habitar das mulheres poderosas - Sofia Portugal

Figura 27 - Levantamento Sanitário - Rebeca

Figura 28 - Propostas habitacionais para integrantes das Mulheres Poderosas o habitar das mulheres poderosas - Sofia Portugal
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Linha estrutural da Baru - Thiago Lucas

Esta linha de moveis estrutural foi desenvolvida a partir do trabalho de graduação em design de Thiago Lucas dos Santos em uma parceria com a cooperativa sonho de liberdade localizada em Santa Luzia
e marceneiros locais. Visou a possível replicação dos projetos de forma
a beneficiar o comercio local pelo aprimoramento da madeira reciclado
pela cooperaiva.

Figura 29 - Mobiliários da linha estrutural - Thiago Lucas

Figura 30 - Mobiliários da linha estrutural, baru - Thiago Lucas
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